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***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

 

รสัเซีย : เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-มูรม์นัสค ์6 วนั 4 คืน  

เท่ียว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5) 
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***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

ตารางการเดินทาง 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบตั - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์-เรอืรบหลวงออโรรา่-   

                  Bronze horseman                                                                  (-/-/D) 

วนัที่สอง  ST.PETER – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)                                                              (B/L/D) 

วนัที่สาม MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)                                                                        (B/L/D) 

วนัที่สี ่         MURMANSK – เซนตปี์เตอร ์                                                                          (B/L/D) 

วนัที่หา้          เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUM  

                   โบสถห์ยดเลือด-มหาวิหารเซนตไ์อแซค-สนามบิน                                               (B/L/D) 

วนัที่หก        กรุงเทพ ฯ                                                                                                 (-/-/-) 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

07-12 ธ.ค.62 56,999.- 56,999.- 55,999.- 6,500.- 

21-26 ธ.ค.62 57,999.- 56,999.- 55,999.- 6,500.- 

28 ธ.ค.-02 ม.ค.63 

25-30 ม.ค.63 
60,999.- 60,999.- 60,900.- 8,500.- 

08-13 ก.พ.63 

29-ก.พ-25 มี.ค.63 

21-26 มี.ค.63 

28 มี.ค.-02 เม.ย.63 

56,999.- 56,999.- 55,999.- 6,500.- 
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***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

02.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ D1 – D4 ประต ู3 โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที ่T5 642 

พบกบัเจา้หน้าท่ีของบรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

04.40 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์(LED)โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เท่ียวบินท่ี T5 642 

(10.00 น. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั ASB )  

13.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)  โดยเท่ียวบินท่ี T5 731 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน St Petersburg (LED) หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

นําท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือ

เรือรัสเซียนาวี ไดช่ื้อ

ว่าเป็นเรือรบท่ีเก่าแก่

ท่ี สุดในรัสเ ซีย โดย

เป็นเรือลาดตระเวนท่ี

รับใช้ชาวรัสเ ซียมา

ยาวนาน ตั้ งแต่ครั้ ง

สงครามรัส เ ซี ยกับ

ญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -
1905  เคยร่วมรบใน

สงครามโลกครั้งท่ี 1 

และ 2 รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสัญญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวท่ีเซ็นต์ปีเตอรส์เบิร์ก ในการปฏิวติัสังคม

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบตั -  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์-เรอืรบหลวงออโรรา่-   
                   Bronze horseman                                                                     (-/-/D) 
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***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

นิยมท่ีนําโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซารนิ์โคลสัท่ี 2 พรอ้มราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายงัพิธี

บรมราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจาํการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน้ํา 
 

นําท่านชมถ่ายรูปกบั Bronze horseman statue peter greatเป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

ติดกบัแม่น้ําเนวา ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซ็นไอแซค 

ซ่ึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หา

ราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองคแ์รกท่ีได ้ขนานนาม

วา่ “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

ฝรัง่เศส Entienne Maurice Falconet ตามพระ

บญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทยีบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 

.........น. ออกเดินทางสู่เมืองมมูั้นสค ์โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินท่ี..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 

..........น. ถึงสนามบินมรูม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ นําท่านสู่ เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สัก้ี (Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรูพ้นัธุฮ์สัก้ี 

ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณน์ัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ีลากเล่ือน (Husky Sledding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

วนัที่สอง ST.PETER – MURMANSK                                                    (B/L/D)  

      

        

 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซ่ึงเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏน้ันในช่วงตอน

กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน*** ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

 

 

 

 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ อิสระใหท่้านไดส้นุกต่ืนเตน้กบัการขบัรถ Snow mobile หลงัจากน้ันเดินทางสู่ 

หมูบ่า้นซามิ *** ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนได้

ตามความเหมาะสม*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเท่ียวชม หมู่บา้น   ซามิ (Sami Village) ณ หมูบ่า้นชาวพื้ นเมืองซามิ ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใชชี้วิตอาศยัอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอน

เหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร ์(Reindeer) 

จากน้ันนําท่านสู่เมืองมูรม์ันสค ์(Murmansk) 

วนัที่สาม   ST.PETER – MURMANSK                                                                 (B/L/D) 
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***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซ่ึงเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏน้ันในช่วงตอน

กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน*** ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเท่ียวชมเมือง รวมถึงเยี่ยมชมเรือตดัน้ําแข็งพลงังานนิวเคลียร ์(เลนิน) 

วนัที่สี ่ เรอืตดันํ้าแข็ง – เซนตปี์เตอร ์                                                                   (B/L/D) 
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***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เท่ียวบินท่ี ..... 

.........น.  นําท่านสู่เดินทางสู่ เซนตปี์เตอร ์

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศประมาณ 1 ชัว่โมง เขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF 

มีอีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETS 

หรือเปโตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชาน

เมืองของ เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไม่

เหมือนใคร เกิดขึ้ นจากราชาปีเตอรม์

หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ี

ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ี

ช่ือวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ 

บรอง ทั้งสองทาํคนละส่วนใน

พระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงั

น้ันเป็นหน้าท่ีหลกัของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระ

วนัที่หา้ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUM  

                  โบสถห์ยดเลือด- มหาวิหารเซนตไ์อแซค-สนามบิน                                    (B/L/D)                  

 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

เจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้ง

พระราชวงัอยา่งปราณีตเนน้การตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีน้ํามนัเป็น

หลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน้ําพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัให้

ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่น

ทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

นําท่านเขา้สู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั้งประเทศ

รัสเซียและไทย เน่ืองจากในรัช

สมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 5 

พระองค์ได้เสด็จมาประทับท่ี น่ี

ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของ

พระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาส

ยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.

2440 พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถือเป็น

ห น่ึ ง ใน พิ พิธภัณฑ์ ท่ี ให ญ่และ

เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้งมากถึง 1,050 หอ้งมากถึง 3 ลา้นช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน เมื่อเขา้ไปภายใน

จะตอ้งเอาเป้ เส้ือหนาว กระเป๋ากลอ้งถ่ายรูป สัมภาระใหญ่ๆ ฝากไวย้งัเจา้หน้าท่ี (ในกรณี พระราชวัง 

Hermitage ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

นําท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในปี 1881หลงัเหตุ

โศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซาน

เดอร์ท่ีสอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพ

โดยผู้ก่ อการร้าย บุตรชายใน

ฐานะกษัตริย์พระองค์ต่อไปจึง

สรา้งโบสถ์น้ีขึ้ นเป็นอนุสรณ์ เป็น

โ บ ส ถ์ อั น ง ด ง า ม ท่ี อ ยู่ ข ้ า ง

คลอง  Griboyedov โดยสร้างขึ้ น

ตามบัญชาของ “พระเจ้าอเล็ก

ซานเดอรท่ี์ 3” เพ่ือเป็นอนุสรณ์

แด่พระบิดาคือ “พระเจ้าอเล็ก

ซานเดอรท่ี์ 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ีสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นยอดของโบสถม์ีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.



   

 

9 

***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

1881 ท่ีส้ินพระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการ

ตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อนหลากสี ประดบัประดาดา้นใน คง

ลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

นําท่านชมภายในมหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดม

ทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็นโบสถ์

หิน และถูกสรา้งใหมอ่ยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน้ีเป็นวิหารท่ีมี

ความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกําลังคน และกําลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้

ทองคาํแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใช้

เวลาก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านอาํลาเมืองเซนตปี์เตอร ์ เดินทางสู่สนามบิน  

21.45 น. ออกเดินทางจากสนาม เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)  

โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 730 

04.00 น.  แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั  

05.10 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines โดยเท่ียวบินท่ี T5 645 

วนัที่หก  อาชกาบตั - กรุงเทพฯ                                                                          (-/-/-)                   
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***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

13.35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการนาํเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรอืต ํา่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : สาํรองที่นัง่จา่ย 30,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ชาํระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

หมายเหต ุ**บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน*** 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน  โรงแรมและในทุกๆ

บริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั  

ขอ้แนะนาํและแจง้เพ่ือทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้านเปิด

หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินเติรก์เมนิสถาน ใหท่้านละ 1 ใบน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry)น้ําหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - มอสโคว ์-กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 
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***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER- MOSCOW 

แจกน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั  ณ ที่จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร ์USD  X 5 วนั  = 15 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ่น  2 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 5 วนั   = 10 USD 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 6 วนั = 18 USD รวมทั้งหมด 43 USD ตอ่ท่านค่ะ  

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

กรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หนา้งานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

พิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 
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***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม

วา่กรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และ

เมือ่ตัว๋ออกมาแลว้ จะไมส่ามารถ เปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

 

 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้าํการ

จองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี* 

 


